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Møde onsdag d. 21. september 2021 kl. 9.00-11.00 på Teams. 

Dagsorden 

1. Dagsorden godkendt. 

 

2. Siden sidst (AKB) 

Alexander Hummelmose ansat som studentermedhjælper. Rigtig dygtig til det digitale.  

Orientering ved Ida Louise Nielsen om konference ved Grænseforeningen og status på 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum.  

Påbegyndt arbejde på antologi. 

3. Orientering fra styregruppen (AKB) 

Hovedopgaven for styregruppen hen over sommeren har været ansættelse af konsulent. 

57 ansøgere og konsulent fundet. Præsenteres på næste FU-møde.  

4. Faglige retningslinjer  

Opsamling omkring hidtidig proces. På mødet nedsættes en gruppe, som skriver 

udkast til faglige retningslinjer. Diskuteres på FU-møde i november og præsenteres 

med henblik på input og videre refleksion på Årsmødet i marts 2022.  

Faglige retningslinjer skal tale ind i en kontekst af F&R’s vedtægter og 

forståelsespapir. 

Fra vedtægterne §2: 
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Samarbejdets formål er, med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den 

danske folkekirkes møde med andre religioner i Danmark, herunder ved opsøgende 

arbejde. I dette arbejde indgår blandt andet følgende elementer:  

 at oprette en videns- og idébank om religionsmøde 

 at opbygge netværk blandt lokale ressourcepersoner i de 10 stifter, fx 

de lokale stiftsudvalg og vedligeholde disse 

 at kvalificere religionsmøder for fagprofessionelle, politikere og 

civilsamfundsaktører 

 at etablere netværk med andre religioner 

 at etablere netværk mellem ansatte og frivillige i folkekirken og 

opkvalificere ansatte og frivillige til religionsmødet 

 at udvikle dialogskabende materialer og redskaber til 

praksisrefleksion.  

Fra forståelsespapiret side 1: 

”Overordnet mindes der om, at dét, der adskiller Folkekirke og Religionsmøde II fra 

Folkekirkens migrantarbejde, består i at Folkekirkens migrantarbejde først og 

fremmest retter sig til mennesker, der nys er kommet til Danmark, og som er eller 

bliver kristne og ønsker en folkekirkelig praksis, hvor religionsmødet er, som ordet 

siger, et møde mellem flere religioner. Migrantarbejdet er et internt kirkeligt 

anliggende, mens religionsmødet både er et internt kirkeligt anliggende og et eksternt 

anliggende i forhold til andre trossamfund og samfundet.” 

Der skal tages højde for denne forskel, når FU definerer opgaven. 

Et aspekt som er nævnt i F&R’s forståelsespapir om samfundsperspektivet: 

”Religionsmøde for fagprofessionelle, politikere og civilsamfundsaktører” 

Målgruppen for de faglige retningslinjer er både internt i folkekirken og eksternt til 

offentlige samarbejdsparter og civilsamfundsaktører. Derfor skal vi lande på 

formuleringer, som kan læses internt og eksternt på den samfundsmæssige bane.  

Herefter belyste FU forskellige temaer: mulig brug af ordet mission og forståelse af 

missionsbegrebet, religionsteologiske begrundelser for religionsmødearbejdet, hvem 

kan vi indgå i religionsdialog med? Den religionsteologiske faglighed. Nedenfor er 

uddrag af drøftelse, som pegede i forskellige retninger. 

Mission  

I skolekirketjeneste-regi tænkes kirke med lille k, vi arbejder som kirke, men ikke med 

eksplicit forkyndelse – vi bygger samfund. I andre sammenhænge er folkekirken kirke 

med stort K – vi bygger kirke. 
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Vi er nødt til at bruge ordet mission for at kunne fremstå ærlige i mødet med f.eks. 

muslimer, som forventer af os og af sig selv, at der er mission på spil. Vi skal ikke 

putte med, at vi som kirke gerne vil og heller ikke kan lade være med at missionere, 

fordi det er livsnerven i tilværelsen. Kristen mission omfatter dialog, praksis og lytten 

og det at være tydelig om sin kristentro. De konkrete religionsmøder overhaler de 

pæne formuleringer. En anden måde at udtrykke at det kristne menneskes status som 

kristen bringes med overalt er, at vi ’skal være en duft af Kristus’. Hvad duften bringer 

med sig, overlader vi til Gud. Det er Helligånden som udvirker omvendelse i 

påkommende tilfælde – ikke os.  

Hvilken åndelig praksis kan vi have sammen – ikke fælles?  

Religionsteologiske begrundelser for religionsmødearbejdet 

Hvad skal F&R fremme i sin tjeneste? The common good – at se opgaven når vi 

møder Kristus i den, der kommer til os fra ’verden’. Derfor er samfundsbanen ikke en 

neben geschäft, men pladsen for den kristologiske sendelse. Derfor også praksis og 

ikke alene dialog. Ja, til at arbejde i lokalsamfundet, men opmærksomheden på 

’civilsamfundet’ kan også blive en omgang sødsuppe. 

“Christian Faith and Life” af William Temple fra 30’ernes England. 

Medborgerbegrebet, et samfund hvor nøden var substantiel, og samfundsændringer 

bevirket af Kristus som født og opstanden - teologisk ikke skel imellem det 

åbenbarede og det skabte. Kan også i dag være afsæt for lokale samarbejder.  

Hvem kan vi indgå i religionsdialog med? 

Præsten i arresten siger ikke nej til nogen – således må det også være her. Åndsfrihed 

er afsættet, og den praktiske erfaring er, at en præst taler med alle. Men der er også 

historiske eksempler på at man har eller burde have sagt nej. Vi taler civiliseret til 

hinanden uanset uenighed. Vi vil ikke kun være i stue med os selv – det vil stride imod 

hele projektet, men vi vil gerne være kritiske. Alle må være med, så længe man også 

accepterer andre. Man må ikke sætte som betingelse for egen deltagelse, at nogle andre 

ikke må deltage. Fordømmelse af andre må mødes med uenighed. 

Den religionsteologiske faglighed 

F&R bidrager særligt med teologisk refleksion.  

Vi initierer religionsmøder, som ikke ville eksistere, hvis det ikke var for os. Der er 

også mange religionsmøder, som sker i hverdagen og i offentlige institutioner. 

Metatænkningen over begge dele bidrager vi med. Faglighed, metodologi og 

eftertanke. På hjemmesiden, via konsulentbistand i sogne, i provstier og stifter og 

gerne i dialog med religiøse grupper lokalt. Hvordan gør vi det der? Og hvilke 

redskaber kan F&R stille til rådighed? 
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Punktet afsluttes med at der etableres en gruppe, som står for et udkast til næste møde: 

MKN, KM, AKB og der inviteres også pr. mail til FU.  

 

5. Mål for 2022 

Udkast til Mål for 2022 præsenteres. Uddybende samtale og godkendelse heraf.  

6. Årsmøde 

Årsmødet er lørdag d. 26. marts 2022 på Hindsgavl i Middelfart. Jais Poulsen fra FUV 

bidrager med oplæg specifikt om resultater med relevans for religionsmødefeltet.   

Mails sendes til stiftsrådene med påmindelse om udpegning af deltager ved Årsmødet. 

Disse mails sendes også til FU’s medlemmer.   

 

7. Eventuelt 

EHO havde afskedsreception i Grindsted kirke, hvor der kom fem tørklædeklædte 

muslimer. De sang med på salmerne. Det bekræfter vigtigheden af, at man 

samarbejder med andre trossamfund. Der er en form for mission i det møde, hvor man 

laver en større forståelse for den religiøse praksis.  

Kommende møder: 

Fysisk heldagsmøde Odense: 18. nov.  

Digitalt forårsmøde: 3. februar kl. 12.00-14.00  

Årsmøde: lørdag d. 26. marts - heldagsmøde 

Fysisk heldagsmøde Aarhus: 31. maj  

 

 


